
صعال  یمراجع    یساختمان و ضوابط ابالغ یس دفتر منبعث از مبحث دوم مقررات ملیط تاسیشرا -1

 باشد  یم

 ثابل،  محل  داراي بايد طراحي مهندسي دفتر) ساختمان  یمبحث دوم مقررات مل ۵-۱-۳بند توجه به  -2

 كتبلي صورت به و همزمان طور به مراتب دفتر  مح  تغيير صورت در و باشد تابلو داراي و دفاتر ساير از مستق 

 مراجع ساير يا شهرداري استان  سازمان استان  شهرسازي و مسكن سازمان به روز پانزده مدت ظرف حداكثر بايد

 (شود داده اطالع ساختمان پروانه صدور

د یعد آن براسعاس زعرارب بازدییهر شهر، و تا یلیطر  تفصرج در دضوابط منر اساس متراژ دفتر ب -3

 باشد. یاستان م یکننده سازمان و اداره کل راه و شهرساز

 باشد. یم یپروانه اشتغال بکار طراح ینفر مهندس دارا ۱۰ یهر دفتر طراح یشرکا حداکثر   -4

  سعاختمان     یمبحث دوم مقررات ملع ۲۶ صفحه  ۲براساس جدول شماره  یب دفاتر طراحیضرا -5

 باشد. یم

 یشعرکا، توسعط یتوافقنامه داخلع د به صورت تمام وقت در دفتر حاضر باشد و طبقیمسئول دفتر با -6

 (ساختمان  یمبحث دوم مقررات مل ۱۷صفحه  ۲۹- ۱بند  ) .شود یدفتر انتخاب م

ئعت یه ۱۵و  ۱۴بعر اسعاس بنعد  یقسات بریو تاس یکیسات مکانیدر خصوص مهندسان طرا  تاس -7

 :شود یل عمل میبه شر    ۹۶ /۲۵/۴چهار نفره مورخ 

ش از یدر استان کرمانشاه حضعور بع یکیسات مکانید با توجه به کمبود مهندسان طرا  رشته تاسیمقرر زرد -۱۴بند )

در  یسعتیبا یدسعمهن یو دفعاتر طراحع ممنوع بعوده یدر هر دفتر طراح یکیسات مکانیرشته تاسک مهندس طرا  ی

 ند.ین بند اقدام نماید برابر ایافت پروانه جدیست اعضا و دریاسرع وقت نسبت به اصال  ل

حضعور اه در اسعتان کرمانشع یسات برقیک رشته تاسیه یبا توجه به کمبود مهندسان طرا  پا دیمقرر زرد -۱۵بند   

 یمهندسع یممنوع بوده و دفعاتر طراحع یاحطردر هر دفتر  یات برقسیک رشته تاسیه یک مهندس طرا  پایش از یب

 (ند.ین بند اقدام نماید برابر ایافت پروانه جدیست اعضاء و دریدر اسرع وقت نسبت به اصال  ل یستیبا

کعه حعداقل  ،دینما یهمکار یگریتواند با دفتر د یم یک پروژه ، تنها در صورتیدر   یطراح هر دفتر  -8

  سعه رشعتهمهنعدس طعرا  در ا یو سازه و  یندس طرا  معمارن مهیپروژه مذکور قادر به تام یبرا

 باشد.  ت مربوطه،یت و ظرفیصالح یو دارا یاصل

 


